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EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA INTEGRAR A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DIGITAL DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE 
EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL - PRESP 
 
O Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional, doravante denominado PrEsp, através da Coordenadoria Especial 
de Prevenção à Criminalidade, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, resolve selecionar artigos para a 
publicação digital, como desenvolvimento teórico e prático deste Programa, cujo título será definido, posteriormente, por sua 
Coordenação. 
 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 
Art.1º. O presente edital destina-se a disciplinar publicação, em formato digital, do Programa de Inclusão Social de Egressos do 
Sistema Prisional. 
 
§1º. A referida publicação possuirá 02 (duas) partes distintas: a primeira, não abrangida por este edital, destinada à produção 
específica da Comissão Teórica e Prática do PrEsp, Supervisão e Coordenação; e a segunda, objeto do presente edital, destinada a 
artigos diversificados, escritos pelos demais integrantes do Programa. 
 
§2º. A parte destinada aos artigos diversificados será composta por um total de 15 (quinze) artigos, sendo 03 (três) por linha de 
estudo. 
 
§3º. Caso uma linha de estudo não obtenha o número de artigos (três) previsto inicialmente outras linhas poderão ser 
contempladas com um número maior de trabalhos, estando a cargo da Comissão Científica, esta definição. 
 
§4º. A publicação terá sua introdução desenvolvida pela Coordenação e Supervisão Metodológica do Programa. 
 
§5º. A introdução referida no parágrafo anterior e a parte a ser redigida pela Comissão Teórica e Prática, referida no primeiro 
parágrafo deste artigo, não se submeterão ao limite de páginas estabelecido no artigo segundo. 
 
CAPÍTULO II - DOS ARTIGOS 
 
Art.2º. Os artigos deverão conter o mínimo de 06 (seis) e o máximo de 12 (doze) laudas, incluindo as citações bibliográficas, e 
deverão ser apresentados conforme o regramento técnico atual da ABNT. 
 
§1º. Os artigos deverão ser encaminhados em fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), com espaçamento entre linhas de 1,5 
(um e meio) centímetros, margens esquerda e superior de 03 (três) centímetros e margens direita e inferior de 02 (dois) 
centímetros. 
 
§2°. Os artigos deverão conter título e resumo em língua portuguesa, este último contendo de 200 (duzentos) a 300 (trezentos) 
caracteres. 
 
§3º. Os corpos dos artigos não deverão conter referências que possam identificar o (s) autor (es). Estas informações deverão constar 
no corpo do e-mail de encaminhamento do artigo, conforme artigo 11º deste edital, a fim de garantir a imparcialidade da avaliação 
e julgamento. 
 
Art. 3º. Os artigos apresentados em formato diferenciado bem como os não inéditos serão desclassificados. 
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Art.4º. Os artigos deverão versar sobre um dos seguintes temas: 
 
I. Trabalho e Projeto Regresso 
Análise psicossocial da categoria trabalho, considerando a complexidade das atividades humanas, o contexto do egresso no Projeto 
Regresso e em outras formas de inserção no mercado formal e informal de trabalho. Para tal, podem ser analisados os documentos 
institucionais referentes ao Projeto Regresso, dados dos relatórios e atendimentos do PrEsp. 
1. Trabalho no contexto capitalista; 
2. Trabalho como forma de inclusão social; 
3. Trabalho como condicionalidade no cumprimento de pena; 
4. Qualificação profissional e elevação da escolaridade. 
 
II. Participação social e identidade coletiva 
Estudo da constituição de identidades políticas, mobilizações e ações coletivas, movimentos sociais e políticas públicas voltadas a 
pessoas que vivenciaram a privação de liberdade. Análise da ação política e das formas de segregação, estigmatização, resistência e 
participação social de egressos do sistema prisional. 
1. Articulador social; 
2. Trabalhos com grupos; 
3. Parcerias com instituições relacionadas ao trabalho com presos e egressos. 
 
III. Sistema de justiça criminal e processos de criminalização 
Discussão sobre os mecanismos de atuação do sistema de justiça criminal no Brasil analisando os serviços prestados no âmbito sócio 
jurídico nas principais esferas públicas (Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura). Além disso, procura-se discutir 
temáticas: direitos humanos, justiça social e cidadania concernente aos egressos (as) do sistema prisional, enfocando a questão da 
igualdade e da ausência na sociedade brasileira, de uma cultura sedimentada de valores de justiça, solidariedade e direitos. Esta 
linha de pesquisa dá ênfase à questão da desigualdade e seletividade penal para uma reflexão sobre a democracia, a cidadania e o 
direito. 
1. O crime na sociedade; 
2. Sistema prisional e/ou trabalho com pré-egressos(as); 
3. Criminologia crítica (seletividade criminal); 
4. Direito penal mínimo; 
5. Justiça restaurativa; 
6. Violação e acesso aos direitos sociais. 
 
IV. Gênero 
Analisar, a partir da categoria Gênero, as dinâmicas e situações vivenciadas por pré-egressos (as) e egressos (as) do sistema 
prisional, abordando os significados construídos sobre o que seriam as masculinidades e feminilidades, em particular, quando se 
trata do envolvimento destes (as) em situações de violência e criminalidade. 
1. Gênero e trabalho; 
2. Gênero e raça; 
3. Afetividade, sexualidade e criminalidade; 
4. Homoafetividades e transexualidade; 
5. Maternidade e paternidade no contexto prisional; 
6. Mulheres e criminalidades. 
 
V. Subjetividade e vivência dos egressos atendidos pelo Programa 
Enfoca a trajetória de vida dos (as) egressos (as), considerando os processos de subjetivação, como as vivências pelas quais os 
sujeitos se reconhecem e se transformam. Visa contribuir para um trabalho que diga de possibilidades de atuação com o público 
egresso (a) do sistema prisional, enfatizando os fatores estigmatizantes e outras consequências decorrentes da prisão. 
1. Estudos de casos; 
2. Entrevistas com egressos (as); 
3. Experiências do trabalho do técnico social: possibilidades e limites; 
4. Saúde mental; 
5. Uso de drogas e suas conseqüências. 
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Art. 5º. O rol de subtemas acima mencionados não é exaustivo e poderão ser aceitos outros subtemas, desde que estejam contidos 
em alguma das 05 (cinco) linhas definidas no art. 3º. 
 
Art.6º. A organização da publicação não necessariamente obedecerá a ordem e/ou a divisão das linhas acima referidas. 
 
CAPÍTULO III - DOS CANDIDATOS 
 
Art.7º. Poderão inscrever artigos: 
 
I. Técnicos sociais e estagiários do PrEsp, de forma individual ou coletiva (de mesmo CPC ou não); 
II. Membros da Direção, Coordenação e Gerência, de forma individual ou coletiva; 
III. Gestores de base municipal da Política de Prevenção e Supervisores do PrEsp, de forma individual ou coletiva; 
IV. Técnicos sociais e estagiários do PrEsp que se desliguem do programa durante a vigência do edital, de forma individual ou 
coletiva. 
 
CAPÍTULO IV - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
Art.8º. O processo seletivo em questão será dividido em cinco etapas, quais sejam: 
 
I. Inscrição; 
II. Avaliação e julgamento; 
III. Divulgação do resultado (com possibilidade de ajustes); 
IV. Revisão final; 
V. Publicação. 
 
CAPÍTULO V - DA INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS 
 
Art.9. O período de inscrição dos artigos será de 15/05/2012, a partir das 09h00min, até 15/06/2012, às 18h00min, 
impreterivelmente. 
 
Art.10º. Os artigos deverão ser encaminhados para o Email: publicacoes@institutoelo.org.br.  
 
Art.11º. No corpo do e-mail deverão ser apresentadas as seguintes informações:  
 
I. Nome completo do (s) autor (es); 
II. Centro de Prevenção à Criminalidade; 
III. Título do Artigo; 
IV. Nome da linha de estudo (conforme artigo 4º deste edital). 
 
Art.12. Não haverá limite quantitativo de artigos a serem recebidos, desde que se enquadrem no escopo deste edital. 
 
Art.13. Os artigos que não observarem as especificações deste edital serão desclassificados. 
 
Art.14. Os autores dos artigos selecionados cedem, graciosa e automaticamente, os direitos autorais, unicamente para fins de 
publicação, à instituição responsável pelo registro da publicação, sem que isso importe quaisquer ônus pecuniários para quaisquer 
das partes, e independentemente de a publicação ocorrer ou não. 
 
Art.15. Quaisquer dúvidas serão solucionadas, exclusivamente, pelo e-mail comissaoprespmg@gmail.com. 
 
CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS ARTIGOS 
 
Art.15. Os artigos serão avaliados pelos seguintes critérios: 
 
I. Pertinência da temática; 
II. Conteúdo; 
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III. Contribuição para o programa; 
IV. Contribuição para terceiros; 
V. Clareza de idéias. 
 
Art.16. Os artigos apresentados serão organizados de acordo com as temáticas e encaminhados para leitura e análise da Comissão 
Científica e, se for o caso, reenviados aos autores para eventuais modificações. 
 
Art. 17. Após a avaliação final da Comissão Científica, os artigos selecionados serão publicados, respeitando o estabelecido no art.1º, 
§2º deste edital. 
 
§1º. A critério das Comissões Científica e de Formação Teórica e Prática poderão ser contemplados mais de um artigo de um mesmo 
autor. 
 
CAPÍTULO VII - DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
Art.18. Até o dia 30/09/2012 será disponibilizado o resultado parcial da seleção de artigos que deverão ser alterados a critério da 
Comissão Científica. Os contemplados deverão enviar até o dia 15/10/2012, às 18h00 min, os artigos com as devidas alterações. 
 
§1º. O resultado parcial não assegura a publicação do artigo. 
 
Art. 19. O resultado final da seleção será publicado e divulgado até o dia 23/10/2012, nos sites da Secretaria de Estado Defesa Social 
(www.defesasocial.mg.gov.br) e do Instituto Elo (www.institutoelo.org.br), bem como será informado por e-mail aos autores que 
tiverem seus artigos selecionados. 
 
CAPÍTULO VIII - DA PUBLICAÇÃO 
 
Art.20. A publicação será disponibilizada em versão digital e terá registro na Biblioteca Nacional (ISBN). 
 
Art.21. O lançamento da publicação se dará em evento específico, com data, local e horário a serem definidos pela Supervisão e 
Coordenação do PrEsp. 
 
CAPÍTULO IX - DAS COMISSÕES 
 
Art.22. O presente processo seletivo contará com as seguintes comissões: 
 
I. Comissão de Formação Teórica e Prática: 

a) Responsável pela discussão de temáticas relevantes para a organização do Edital e produção de material científico 
relacionado ao PrEsp; 

b) Formada pela Coordenadora do PrEsp: Daniela Tiffany Prado de Carvalho, pelos supervisores metodológicos do programa:  
Adriana Aparecida Brito, Leonardo Rodrigo Pinto Martins, Livia Dias Soares, Regina Mara Bragatto , pela Gerente 
Institucional do PrEsp: Cristiane Duarte Merllo  e pelos Técnicos Sociais:  Anna Eliza Faleiro da Silva, Adélia Moraes, Juliana 
Marques Resende,    Leandro de Oliveira Moura, Marina Aparecida Pimenta, Rafaelle Lopes Souza e Thaisa Bello de Abreu. 

 
II. Comissão Científica: 

a) Formada por profissionais com notório saber em relação às temáticas definidas para a publicação; 
b) Responsável pela análise e julgamento dos artigos apresentados; 
c) Organizada por linha de estudo. 

 
Art.23. Competirá à Comissão de Formação Teórica e Prática o acompanhamento de todos os trâmites para a publicação, inclusive a 
co-organização do evento de lançamento desta. 
 
Art.24. Competirá à Supervisão e Coordenação do PrEsp a organização final da publicação; 
 



SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 

NÚCLEO DE PENAS ALTERNATIVAS E INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS 
PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL 

5-5 

 

Art.25. Competirá ao Instituto Elo a recepção dos artigos, o encaminhamento destes para análise e julgamento da Comissão 
Científica, a produção gráfica da publicação, a produção editorial da publicação, a revisão ortográfica dos artigos, a divulgação dos 
resultados e o registro da publicação. 
 
Art.26. A publicação terá como organizadores, para fins de registro, os membros da Comissão de Formação Teórica e Prática. 
 
Art.27. Por possuir caráter institucional, não caberão recursos contra as decisões das comissões. 
 
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art.28. A participação neste edital não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie.  
 
Art. 29. Não haverá premiações para os autores cujos artigos forem publicados. 
 
Art.30. A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita dos termos e condições estabelecidos 
neste edital, sobre os quais o candidato não poderá interpor recurso ou alegar desconhecimento. 
 
Art.31. Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, o uso do nome e das imagens relativas à 
produção e divulgação dos mesmos para fins de promoção institucional do PrEsp. 
 
Art.32 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Formação Teórica e Prática, Supervisão Metodológica e Coordenação do 
PrEsp. 
 
 
Belo Horizonte, 19 de março de 2012. 
 
___________________________ 
Daniela Tiffany Prado de Carvalho 
Coordenadora do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional. 
 


